ROYAL CASTLE HOTEL
Elenite, Bulgaria
КК ЕЛЕНИТЕ

Descriere ROYAL CASTLE HOTEL 5*, Elenite, Bulgaria
Hotelul Royal Castle face parte din lantul Victoria Group Hotels si inca de la deschidere si-a propus sa fie perla coroanei
a acestui brand, oferind cazare, conditii si facilitati de lux pentru cei ce-si doresc o vacanta de vara plina de rasfat pe
litoralul bulgaresc.
Hotel Website: https://victoriagroup.bg/our-hotels/hotel-royal-castle-design-spa-elenite/?lang=en
Descriere :
Hotelul Royal Castle face parte din lantul Victoria Group Hotels si inca de la deschidere si-a propus sa fie perla coroanei
a acestui brand, oferind cazare, conditii si facilitati de lux pentru cei ce-si doresc o vacanta de vara plina de rasfat pe
litoralul bulgaresc.
Localizare:
Hotelul este situat pe un deal, in satul de vacanta Elenite, la 350 de metri de plaja, ofera o priveliste spectaculoasa
asupra golfului si reprezinta o mare atractie pentru cei mai pretentiosi turisti de pe litoralul Marii Negre.
Facilitati hotel:
Hotelul are o piscina exterioara de 500 mp, piscina interioara 20 / 6 m, crama, centru SPA, centru fitness, tenis de
camp, piscina exterioara, sporturi scuba diving, surf, jet-ski, inchiriere yacht.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV LCD programe satelit, seif, telefon, minibar, baie proprie cu dus sau cada,
uscator de par, balcon sau terasa mobilata cu vedere la mare sau la parc, cafetiera, internet wireless gratuit.
In incinta hotelului exista o parcare privata, contra cost care nu se poate rezerva/garanta din agentie. Animalele de
companie sunt acceptate la cerere, contra cost.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2022 03:51)

